PERSBERICHT
Zand Vink onder Eilanden-Oost, Van de Bogertlaan en Veller-II blijkt schoon en veilig
Uit vandaag bekend geworden resultaten van het bodemonderzoek, dat door onafhankelijk
advies- en ingenieursbureau Tauw is uitgevoerd, blijkt dat het door Vink geleverde zand onder
de nieuwbouwwijken Eilanden-Oost, Van de Bogertlaan en Veller II in Barneveld schoon en
veilig is.
In de bovengenoemde nieuwbouwwijken is ca. 80% van betreffende gereinigde partij zand van
ca. 9.438 ton van Vink toegepast. De gemeente Barneveld heeft de informatie over de ligging
en toepassing van het gereinigde zand (ca. 6.700 ton, ca. 70%) toegepast in Veller II
beschikbaar gesteld. Er zijn in totaal 63 monsterpunten en 52 (meng)monsters geanalyseerd.
Bij toetsing door het in bodemonderzoek en -advies gespecialiseerde bureau Tauw conform het
besluit Bodemkwaliteit van de waarden van alle gemeten monsters wordt het geanalyseerde
zand gekwalificeerd als Achtergrondwaarde (AW2000) grond en is daarmee Altijd (of Vrij)
Toepasbaar. In één mengmonster is een geringe overschrijding van AW gehalte voor bepaalde
parameters aangetoond en bij drie monsterpunten die qua grondsamenstelling (hoge klei/humus gehalte) niet representatief voor het toegepaste zand worden geacht.
Er is geen enkele overschrijding van de stoffen styreen en dichloormethaan aangetroffen.
Resumerend stelt Tauw, dat na vergelijking van de (gemiddelde) waarden van Tauw en de
eerder uitgevoerde partijkeuring, er geen significante verschillen zijn aangetoond. Het door
Vink geleverde en toegepaste zand voldoet volgens het Besluit Bodemkwaliteit aan de eisen
voor Altijd (of Vrij) Toepasbare grond. Ook de uitgevoerde onderzoeken in Leusden en
Apeldoorn komen tot een vergelijkbare conclusie.
Gezien de omvang van de toepassing in deze nieuwbouwwijken, de grote hoeveelheid
monsterpunten en analyses van het onderhavige onderzoek kunnen de resultaten van Tauw, in
verhouding tot de eerder uitgevoerde partijkeuring waarbij slechts twee mengmonsters zijn
geanalyseerd, als representatief worden geacht voor de kwaliteit van al het toegepaste zand.
Daarnaast is de spreiding in de resultaten zeer klein en komen de resultaten van Tauw met de
eerder uitgevoerde partijkeuring goed overeen.
Dit bevestigt hetgeen Vink hierover de afgelopen maanden heeft gecommuniceerd. Vink is dan
ook verheugd dat de bewoners van deze wijken zich niet langer zorgen hoeven te maken, nu is
gebleken dat het zand schoon en veilig is.
Zodra de rapportage van het door Tauw uitgevoerde bodemonderzoek beschikbaar is, zal deze
worden gepubliceerd op de website van Vink (www.vink.nl).
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